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KA TA PENGANTAR 

Dengan semangat reformasi, Sidang lstimewa MPR-RI telah mengamanatkan TAP 

MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Amanat MPR-RI tersebut merupakan tekad bangsa untuk penyelamatan dan normalisasi 

kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki 

terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya 

dengan penuh tanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Dalam usaha melaksanakan amanat di atas, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme. Ketentuan Undang-undang ini telah dilengkapi dengan peraturan

peraturan pelaksanaannya. 

Agar masyarakat luas dapat menyikapi, mempelajari, mendalami, memahami, dan 

melaksanakan ketentuan perundang-undangan ini, Kantor Menko Wasbangpan merasa 

perlu untuk mensosialkan ketentuan ini kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Jakarta, Juli 1999 

KANTOR MENKO WASBANGPAN 





DAFTARISI 

KATA PENGANTAR 

10 TAP MPR - R.I. Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

20 Undang- undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Halaman 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 0 0 0 0 0 5 

30 Undang- undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 43 

40 Peraturan Pemerintah Nomor 65 T ahun 1999 tentang T atacara Pemeriksa 

an Kekayaan Penyelenggara Negara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 

50 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan 

Tatacara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa 69 

60 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemantauan 

dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Komisi Pemeriksa 0 0 0 0 0 79 

70 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan 

Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 









Menimbang 

KETETAPAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR XI/MPR/1998 

TENTANG 
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN 

BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME 
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan 
penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif; 

b. bahwa dalam penyelenggaraan negara telah te~adi pemusatan 
kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada President 
Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi 
Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak 
berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol 
sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara; 

c. bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penye
lenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya 
secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi 
pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna; 

b. bahwa dalam penyelenggaraan negara telah te~adi praktek-praktek 
usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang 
menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para 
pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi
sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan 
nasional; 
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Mengingat 

e. bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional 
yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat 
dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat 
negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga 
berasal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu 
membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; 

f. bahwa berhubung dengan itu perlu Ketetapan Majelis Perrnu
syawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. 

1. Pasal1 ayat (2), Pasal2 ayat (2), Pasal4, Pasal16, Pasal17, Pasal 
19, Pasal23, Pasal24, dan Pasal33 Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Mejelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 1/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Perrnu
syawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa 
kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Mejelis 
Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/1998; 

3. Ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Maielis Per
musvawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/MPR/1998 
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. 

Memperhatikan: 1. Keputusan Pimpinan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 10/PIMP/1998 tentang Penyelenggaraan Sidang 
lstimewa Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 

2. Perrnusyawaratan dalam Sidang lstimewa Majelis Perrnusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tanggal10 sampai dengan 13 November 
1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Perrnusya
waratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang 
dipersiapkan oleh Badan Ke~a Majelis Perrnusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia; 
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Menetapkan 

3. Putusan Rapat Paripuma ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang 
lstimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
tanggal10 sampai dengan 13 November 1998. 

MEMUTUSKAN : 

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH 
DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. 

Pasal 1 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berketetapan untuk memfungsikan 
secara proporsional dan benar Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Kepresidenan, dan 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, sehingga penyelenggaraan negara berlangsung 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus 
melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada 
masyarakat, bangsa, dan negara. 

(2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, 
adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 

Pasal 3 

(1) Untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang 
dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah 
sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya 
sebelum dan setelah menjabat. 

(2) Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan 
oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri 
dari pemerintah dan masyarakat. 
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(3) Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melak
sanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi. 

Pasal 4 

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap 
siapa punjuga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun 
pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presidem Soeharto dengan tetap memperhatikan 
prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. 

Pasal 5 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan Undang
undang. 

Pasal 6 

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 13 November 1998 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

WAKIL KETUA, 
ttd. 

Hari Sabamo, S.IP.,M.B.A.,M.M. 

WAKIL KETUA, 
ttd. 

H. Ismail Hasan Metareum, S.H. 

WAKIL KETUA, 
ttd. 

Poedjono Pranyoto 
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KETUA, 
ttd. 

H. Harmoko 

WAKIL KETUA, 
ttd. 

dr. Abdul Gafur 

WAKIL KETUA, 
ttd. 

Hj. Fatimah Achmad, S.H. 







Menimbang 

Mengingat 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 1999 

TENTANG 

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH 
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOlUSI, DAN NEPOTISME 

DENGAN RAHNIATTUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat me
nentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita 
pe~uangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945; 

b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu 
menjalankan. fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan 
penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyeleng
garaan negara; 

c. bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan 
antar Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara 
Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara serta membahayakan 
eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk 
pencegahannya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penye
lenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme; 

1. Pasal 5 ayat ( 1) dan Pasal 20 ayat ( 1) Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
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Menetapkan 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG 
BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, 
legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang mentaati 
asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. 

3 Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. 

4. Kolusi adalah permufakatan atau ke~asama secara melawan hukum antar Penyeleng
gara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang 
lain, masyarakat, dan atau negara. 

5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum 
yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan 
masyarakat, bangsa, dan negara. 

6. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi 
norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara 
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
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7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi 
Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan 
Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

BAB II 
PENYELENGGARA NEGARA 

Pasal 2 

Penyelenggara Negara meliputi : 

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 

3. Menteri; 

4. Gubemur; 

5. Hakim; 

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ber1aku; dan 

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB Ill 
ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA 

Pasal 3 

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : 

1. Asas Kepastian Hukum; 

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 

3. Asas Kepentingan Umum; 

4. Asas Keterbukaan; 
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5. Asas Proporsionalitas; 

6. Asas Profesionalitas; dan 

7. Asas Akuntabilitas. 

BAB 'tV 
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA 

Pasa1·4 

Setiap Penyelenggara Negara untuk : 

1. menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

2. menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman 
hukuman, dan kritik masyarakat; 

3. menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan 
wewenangnya; dan 

4. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 5 

Setiap Penyelenggara Negara berl<ewajiban untuk : 

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku 
jabatannya; 

2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; 

3. melaporl<an dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat; 

4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan; 
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6. melaksanakan· tugas dengan · penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan per
buatan tercela, tanpa · pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun 
kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam 
perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 6 

Hak dan kewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 
5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BABV 
HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA NEGARA 

Pasal 7 

(1) Hubungan antar Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati nonna-nonna 
kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. 

(2) Hubungan antar Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ber
pegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal8 

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung 
jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. 

9 



(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan ber
pegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3. 

Pasal 9 

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam 
bentuk: 

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan 
negara; 

b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dan Penyelenggara 
Negara; 

c. hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap 
kebijakan Penyelenggara Negara; dan 

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal : 

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf, a, b, dan c; 

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang 
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundar undangan yang berlaku. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan 
norma sosiallainnya. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam peneye
lenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

BAB VII 
KOMISI PEMERIKSA 

Pasal 10 

Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa. 
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Pasal 11 

Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 merupakan lembaga independen 
yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara. 

Pasal 12 

(1) Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan 
nepotisme dalam penyelenggaraan negara. 

(2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi 
Pemeriksa dapat melakukan ke~asama dengan lembaga-lembaga terkait baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri. 

Pasal 13 

(1) Keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat. 

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 14 

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komisi Pemerik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal10 seorang calon Anggota serendah-rendahnya berumur 40 (empat puluh) tahun 
dan setingg tingginya berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun. 

(2) Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dalam hal : 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri; atau 

c. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku. 

(3) Anggota Komisi Pemeriksa diangkat untuk masa jabatan selama (lima) tahun dan 
setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan. 
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(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian 
Anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal15 

( 1) Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas seorang Ketua merangkap 
Anggota, 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan sekurang-kurangnya 
20 (dua puluh) orang Anggota yang terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi. 

(2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari para Anggota 
berdasarkan musyawarah mufakat. 

(3) Empat Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: 

a. Sub Komisi Eksekutif; 

b. Sub Komisi Legislatif; 

c. Sub Komisi Yudikatif; dan 

d. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 

(4) Masing-masing Anggota Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat 
sesuai dengan keahliannya dan beke~a secara kolegial. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat Jenderal. 

(6) Komisi Pemeriksa berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. 

(7) Wilayah ke~a Komisi Pemeriksa meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 

(8) Komisi Pemeriksa membentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

Pasal 16 

(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa 
mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, yang berbunyi sebagai 
berikut: 
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"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan 
wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, jujur, berani, adil, tidak membedabeda
kan jabatan, saku, agama, ras, dan go/ongan dari Penyelenggara Negara yang saya 
periksa, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta 
bertanggung jawab sepenahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, 
dan negara •. 

"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam tugas dan wewenang saya ini, tidak akan menerima langsung atau tidak 
langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian •. 

"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan mempertahankan dan mengamalkan 
Pancasila sebagai Dasar Negara, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dan 
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia •. 

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan di hadapan 
Presiden. 

Pasal 17 

(1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan 
terhadap kekayaan Penyelenggara Negara. 

(2) Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah: 

a. melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara 
Negara 

b. meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 
atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme 
dari para Penyelenggara Negara; 

c. melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan 
Penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya korupsi, kolusi, dan 
nepotisme terhadap PenyelenggaraNegara yang bersangkutan; 
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d. mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk penyelidi 
kan Penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepo
tisme atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan 
penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan; 

e. jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh 
harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari korupsi, 
kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga 

meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan menjabat. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan 

Pasal 18 

(1) Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disam

paikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. 

(2) Khusus hasil pemeriksaan atas kekayaan Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh 

Sub Komisi YudikatifJuga disampaikan kepada Mahkamah Agung. 

(3) Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan 

petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut 
disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti. 

Pasal 19 

(1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa 
dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimanma dimaksud 
dalam ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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BAB VIII 
SANKS I 

Pasal 20 

(1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku. 

(2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku. 

Pasal 21 

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). 

Pasal 22 

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 23 

Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai ber1aku, 
setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan 
bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-undang ini. 
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BAB ·x 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal'24 

Undang-undang ini mulai berlaku 6 (enam) bulah sejak tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penem
patannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Mei 1999 

MENTER! NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 
PROF. DR. H. MULADI. S.H. 

Disahkan di Jakarta 
padatanggal 19Mei 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 
NOMOR75 
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1. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 1999 

TENTANG 

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH 
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME 

1. Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita 
pe~uangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang
Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam 
pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para 
Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan. 

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan 
negara tidak be~alan sebagaimanamestinya. Hal itu te~adi karena adanya 
pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden 
Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping 
itu, masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan 
fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. 

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya 
berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, 
antara lain te~adinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih mengun
tungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan 
oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga 
Penyelenggara Negar dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para peng
usaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, 
dan bemegara, serta membahayakan eksistens negara. 
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Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai 
tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh 
Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi 
tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki 
terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan 
fungsinya secara sungguh-sungguh.penuh rasa tanggung jawab yang dilaksana
kan secara efektif. efisien, bebas dan korupsi kolusi. dan nepotisme. Sebagai
mana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

2. Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau 
tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, 
kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara 
Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

3. Undang-undang ini merupakan bagian dari sub sistem dari peraturan 
perundang-undangan yang berkattan dengan penegakan hukum terhadap 
perbuatan korupsi. Kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok Undang-undang ini 
adalah para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada 
Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, 
Menteri, Gubemur, Hakim, pejabat negara dan atau pejabat lain yang memiliki 
fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. dalam Undang-undang ini ditetapkan asas-asas 
umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib 
penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 
proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilttas. 
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5. Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Undang-undang ini 

dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan 

dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap 

penyelenggaraan negara, dengan tetap mentaati rambu-rambu hukum yang 

berlaku. 

6. Agar Undang-undang ini dapat mencapai sasaran secara efektif, maka diatur 
pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan 
pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara sebelum, selama, dan setelah 
menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat negara, 
keluarga dan kroninya, maupun para pengusaha, dengan tetap memperhatikan 
prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Susunan keanggotaan 
Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat mencerminkan 
independensi atau kemandirian dari lembaga ini. 

7. Undang-undang ini mengatur pula kewajiban para Penyelenggara Negara, 
antara lain mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum dan 
setelah menjabat. Ketentuan tentang sanksi dalam Undang-undang ini berlaku 
bagi Penyelenggara Negara, masyarakat, dan Komisi Pemeriksa sebagai upaya 
preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan 
tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban Penye
lenggara Negara, dan ketentuan lainnya sehingga dapat diharapkan memper
kuat norma kelembagaan, moralitas individu, dan sosial. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal1 

Cukup jelas 

Pasal2 

Angka 1 

Cukup jelas 
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Angka 2 

Angka 3 

Angka 4 

Angka 5 

Angka 6 

Angka 7 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan "Gubemur" adalah wakil Pemerintah Pusat 
di daerah. 

Yang dimaksud dengan "Hakim" dalam ketentuan ini meliputi 
Hakim di semua tingkatan Pengadilan. 

Yang dimaksud dengan "Pejabat negara yang lain" dalam 
ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di 
luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa 
dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubemur, dan Bupati/Walikotamadya. 

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi 
strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam 
melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: 

1. Direksi, Komisaris. dan pejabat struktural lainnya pada 
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; 

2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional; 

3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 

4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di 
lingkungan sipil, militer. dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 
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Pasal3 

Angka 1 

Angka 2 

Angka 3 

Angka4 

Angka 5 

5. Jaksa; 

6. Penyidik; 

7. Panitera Pengadilan; dan 

8. Pemimpin dan bendaharawan proyek. 

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas 
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebi
jakan Penyelenggara Negara. 

Yang dimaksud· dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" 
adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. 

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas 
yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 
aspiratif, akomo datif. dan selektif. 

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang 
mem buka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penye
lenggaraan negara dengan tetap memperhatikan per1indungan 
atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang 
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penye
lenggara Negara. 

21 



Pasal4 

Pasal5 

Angka 6 

Angka 7 

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang 
meng-utamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan 
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Pelaksanaan hak Penyelenggara Negara yang· ditentukan dalam Pasal ini 
sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945 serta 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal Penyelenggara Negara dijabat oleh anggota Tentara Nasional 

Indonesia dan anggota Kepolisian Negara-Republik Indonesia, maka terhadap 
pejabat tersebut berlaku ketentuan dalam Undang-undang ini. 

Angka 1 

Angka 2 

Angka 3 

Clikupjelas 

Apabila Penyelenggara Negara dengan sengaja menghalang
halangi dalam pendataan kekayaannya, maka dikenakan sanksi 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Cukup jelas 
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Pasal6 

Pasal7 

Pasal8 

Pasal9 

Angka 4 

Angka 5 

Angka 6 

Angka 7 

Apabila Penyelenggara Negara yang di data kekayaannya oleh 
Komisi Pemeriksa dengan sengaja memberikan keterangan yang 
tidak benar, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan "hak dan kewajiaban Penyelenggara Negara dilaksa
nakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945" adalah hak dan kewajiban yang 
dilaksanakan dengan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan 
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 

Cukup jelas 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, 
adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan 
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, 
dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, 
moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat 

Cukup jelas 
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Pasal 10 

Pasal11 

Pasal 12 

Pasul 13 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ketentuan dalam ayat (1) huruf d angka 2) merupakan suatu 
kewajiban bagi masyarakat yang oleh Undang-undang ini diminta 
hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang peng
adilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli. 

Apabila oleh pihak yang berwenang dipanggil sebagai saksi 
pelapor, saksi, atau saksi ahli dengan sengaja tidak hadir, maka 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Pada dasamya masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh 
informasi tentang penyelenggaraan negara, namun hak tersebut 
tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku yang memberikan batasan untuk masalah
masalah tertentu dijamin kerahasiaannya, antara lain yang dijamin 
oleh Undang-undang tentang Pos dan Undang-undang tentang 
Perbankan. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan "lembaga independen" dalam Pasal ini adalah lem
baga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari 
pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 
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Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal15 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Ayat (6) 

Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa dalam ketentuan ini, 
harus be~umlah ganjil. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meng
ambil keputusan dengan suara terbanyak apabila tidak dapat 
dicapai pengambilan keputusan dengan musyawarah. 

Cukup jelas 

Unluk mendapatkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggung
jawabkan, anggota sub-sub komisi harus berintegritas tinggi, 
memiliki keahlian, dan profesional di bidangnya. 

Dalain hal terdapat dugaan adanya keterlibatan pihak lain seperti 
keluarga, kroni, dan atau pihak lain dalam praktek korupsi, kolusi, 
dan nepotisme, maka bagi keluarga, kroni, dan atau pihak lain 
tersebut dikenakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Cukilp jelas 

Sekretariat Jenderal bertugas membantu di bidang pelayanan 
administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi 
Pemeriksa. 

Cukup jelas 
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Ayat (7) 

Ayat (8) 

Pasal16 

Ayat (2) 

Ayat (2) 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pembentukan Komisi Pemeriksa di daerah dimaksudkan untuk 
membantu tugas Komisi Pemeriksa di daerah. Keanggotaan 
Komisi Pemeriksa di daerah perlu terlebih dahulu mendapatkan 
pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Cukup jelas 

Ketentuan ayat (2) ini pada dasamya berlaku pula bagi Komisi 
Pemeriksa di daerah. 

Cukup jelas 

Pasal18 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas atau 
menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi 
Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara 
Negara dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan. 
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Pasal 19 

Cukupjelas 

Pasal20 

Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa 

sebelum seseorang diangkat selaku pejabat negara adalah 

bersipat pendataan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan 

sesudah Pejabat Negara selesai menjalankan jabatannya bersifat 

evaluasi untuk menentukan dan atau tidaknya petunjuk tentang 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Yang dimaksud dengan "petunjuk" dalam Pasal ini adalah fakta

fakta atau data yang menunjukkan adanya unsur-unsur korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. 

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah Badan 

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan 

Kepolisian. 

Cukup jelas 

Pasal21 

Cukup jelas 

Pasal22 

Cukup jelas 

Pasal23 

Cukupjelas 

Pasal24 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3851 

27 



Menimbang 

Mengingat 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 31 TAHUN 1999 

TENTANG 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan 

nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945; 

b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang te~adi selama ini selain 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga 
menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan 

nasional yang menuntut efisiensi tinggi; 

c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberan
tasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan kebutuhan hukum dalam masya-rakat, karena itu 
perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam 
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

1. Pasal 5 ayat ( 1) dan Pasal 20 ayat ( 1 )Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
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Menetapkan 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Kolporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupa
kan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

2. Pegawai Negeri adalah meliputi : 

a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang 
Kepegawaian; 

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana; 

c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; 

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima 
bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan 
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 

3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. 

BAB II 
TINDAK PIDANA KORUPSI 

Pasal 2 
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(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah). 

Pasal 4 

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan di
pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

Pasal 5 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 

Pasal 6 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh 
juta rupiah). 
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Pasal 7 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau 
Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima 
puluh juta rupiah). 

Pasal8 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling sing kat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh 
juta rupiah). 

Pasal 9 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 

Pasal 10 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 

Pasal 11 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 
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Pasal 12 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal419, Pasal 
420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pasal 13 

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat 
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh 
pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 
Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

Pasal 14 

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan 
bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana 
korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. 

Pasal 15 

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk 
melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal2, Pasal3, Pasal5 sampai dengan Pasal14. 

Pasal 16 

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, 
kesempatan, sarana, atau keterangan untuk te~adinya tindak pidana korupsi dipidana dengan 
pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, Pasal3, Pasal5 sampai dengan Pasal14. 

Pasal 17 

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai 
dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal18. 
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Pasal 18 

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : 

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau 
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 
pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana 
korupsi dilakukan,begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang
barang tersebut. 

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 
dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 
tahun; 

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh 
atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh 
Pemerintah kepada terpidana. 

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b paling lama dalam waktu I (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar 
uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan 
pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut 
sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 

Pasal 19 

(1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa 
tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. 

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga 
barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat 
mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu 
paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka 
untuk umum. 
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(3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangglih
kan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 

(4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan 
penuntut umum dan pihak yang ber1<epentingan. 

(5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat 
dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum. 

Pasal 20 

(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka 
tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau 
pengurusnya. 

(2) Tindak pidana korpusi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilaku
kan oleh orang-orang baik berdasar1<an hubungan ke~a maupun berdasar1<an 
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun 
bersama-sama. 

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi 
tersebut diwakili oleh pengurus. 

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat di
wakili oleh orang lain. 

(5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di 
pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke 
sidang pengadilan. 

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk 
menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di 
tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus ber1<antor. 

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan 
ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). 
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BAB Ill 
TINDAK PIDANA LAIN 

YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

Pasal 21 

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara lang
sung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 
atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Pasal 22 

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal28, Pasal29, Pasal35, dan Pasal36 yang 
dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Pasal 23 

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 
6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Pasal 24 

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 
Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
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BAB IV 
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, 

DAN PEMERIKSAAN Dl SIDANG PENGADILAN 

Pasal 25 

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana 
korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. 

Pasal 26 

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana 
korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain 
dalam Undang-undang ini. 

Pasal 27 

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk 
tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. 

Pasal 28 

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta 
bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau 
korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan tersangka. 

Pasal 29 

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, 
penyidik, penuntutumum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank 
tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. 

(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 
kepada Gubemur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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(3) GubemurBank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari ke~a. terhitung 
sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. 

(4) Penyidik, penuntut umum. atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir 
rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. 

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti 
yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu 
juga mencabut pemblokiran. 

Pasal30 

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, teleko
munikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak 
pidana korupsi yang sedang diperiksa. 

Pasal 31 

(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang 
bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat 
pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas 
pelapor. 

(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diberi-tahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. 

Pasal 32 

(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak 
pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian 
keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan 
tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau 
diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. 

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk 
menuntut kerugian terhadap keuangan negara. 
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Pasal 33 

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara 
nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas 
perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada 
instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. 

Pasal 34 

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, 
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera 
menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara 
atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap 
ahli warisnya. 

Pasal 35 

(1) Setiap orang wajib memberi keteranga,n s~bagai saksi atau ahli,-keet:Jali ayah, ibu, 
kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. 

(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat 
diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh 
terdakwa. 

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan 
keterangan sebagai saksi tanpa disumpah. 

Pasal 36 

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga 
terhadap mereka yang menurut peke~aan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan 
menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan 
rahasia. 

Pasal 37 

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana 
korupsi. 
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(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana 
korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan 
baginya. 

(3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta 
benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga 
mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang 
dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan 
tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa 
terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. 

(5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), 
penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. 

Pasal 38 

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan 
tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. 

(2) Dalam hal terdakwa hadir para sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka 
terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan 
dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. 

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum 
pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan 
kepada kuasanya. 

(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 

(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti 
yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, 
maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang 
yang telah disita. 

(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohon
kan upaya banding. 
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(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan 
yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam 
waktu 30 (tiga puluh) han terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3). 

Pasal39 

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penun
tutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada 
Peradilan Umum dan Peradilan Militer. 

Pasal40 

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan 
Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang
undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diber1akukan. 

BABV 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 41 

( 1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana korupsi. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam 
bentuk: 

a. hak mencan, memperoleh, dan membenkan informasi adanya dugaan telah 
terjadi tindak pidana korupsi; 

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencan, memperoleh dan memben
kan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada 
penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada 
penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang 
dibenkan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) han. 
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e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : 

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang 
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung 
jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

(4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) 
dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma 
agama dan norma sosiallainnya. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 42 

(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa 
membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana 
korupsi. 

(2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 43 

(1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, 
dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

(2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang 
melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur 
Pemerintah dan unsur masyarakat. 

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata ke~a. pertanggung 
jawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1 ), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 44 

Pada saat mulai ber1akunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak ber1aku. 

Pasal 45 

Undang-undang ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui
nya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal16 Agustus 1999 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 
MULADI 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal16 Agustus 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 
NOMOR 140 
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I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 31 TAHUN1999 

TENTANG 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan 
masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 
yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan 
usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta 
tindak pidana korupsi pada khususnya. 

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk 
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena 
dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang 
sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai 
bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin 
ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 
kepentingan masyarakat. 

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu 
memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam 
rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana 
korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada 
khususnya serta masyarakat pada umumnya. 

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk 
apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala 
bag ian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : 

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lem
baga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 
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b. berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggungjawaban Badan Usaha 
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan per
usahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan 
modal pihak ketiga berdasarkan pe~anjian dengan Negara. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan pereko
nomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun 
usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di 
tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan 
kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. 

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara 
atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang 
diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi 
perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan 
tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula 
mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat 
harus dituntut dan dipidana. 

Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai 
tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara 
formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikem
balikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan 
tetap dipidana. 

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai 
subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. 

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas 
tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda 
dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum 
khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan 
pemberatan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi 
pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa 
uang pengganti kerugian negara. 
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Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain 
adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan 
modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas 
adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga 
pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, 
termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Hal baru lainnya adalah dalam hal te~adi tindak pidana korupsi yang sulit pem
buktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, 
sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan 
efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak 
asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. 

Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana 
korupsi, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau 
hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta 
keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa keapda bank dengan 
mengajukan hal tersebut kepada Gubemur Bank Indonesia. 

Di samping itu, Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat 
terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia 
tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang 
seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap 
orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang ber
sangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. 

Undang-undang inijuga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat 
berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
korupsi. dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan 
perlindungan hukum dan penghargaan. 

Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-undang ini juga meng
amanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan 
diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) 
tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang 
ini. 

II. PASALDEMIPASAL 

Pasall 

Pasal2 

Cukup jelas 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini 
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun 
dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur 
dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan 
tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan 
atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka 
perbuatan tersebut dapat dipidana. 

Dalam ketentuan ini, kata "dapat• sebelum frasa "merugikan ke
uangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak 
pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana 
korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang 
sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. 

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini 
dimak-sudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi 
apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam 
keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada 
waktu te~adi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak 
pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis 
ekonomi dan moneter. 
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Pasal3 

Pasal4 

Pasal5 

Pasal6 

Pasal7 

Pasal8 

Pasal9 

Pasal 10 

Pasal11 

Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal2. 

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengem
balian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak meng
hapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya 
merupa-kan salah satu faktor yang meringankan. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Dalam ketentuan ini, frasa "Angkatan Laut atau Angkatan Darat ·yang dimuat 
dalam Pasal388 KUHP harus dibaca "Tentara Nasionallndonesia". 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 
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Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Pasal 15 

Pasal16 

Pasal17 

Pasal 18 

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini" 
adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. 

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada 
percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu 
pertiga) dari ancaman pidananya. 

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana 
korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas tentorial sehingga segala 
bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar 
negara dapat dicegah secara otpimal dan efektif. 

Yang dimaksud dengan "bantuan, kesempatan. sarana, atau keterangan" 
dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Cukup jelas 

Ayat(1) 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 
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Hurufc 

Hurufd 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "penutupan seluruh atau se
bagian perusahaan" adalah pencabutan izin usaha atau 
penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai 
dengan putusan pengadilan. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Pasal19 

Pasal20 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, 
maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga 
sebesar nilai hasillelang atas barang tersebut. 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang 
menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai 
dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataan
nya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi 
yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. 

Cukup jelas 
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Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 

Cukup jelas 

Ayat (7) 

Cukup jelas 

Pasal21 

CukupJelas 

Pasal22 

Cukupjelas 

Pasal23 

Cukupjelas 

Pasal24 

Pasal25 

Pasal26 

Cukupjelas 

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-unclang ditentu
kan untuk didahulukan, maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut 
diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan. 

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini terrnasuk wewenang untuk melakukan 
penyadapan (wiretaping). 
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Pasal27 

Pasal28 

Pasal29 

Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya", 
antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar 
modal, perdagangan dan industri, komoditi beijangka, atau di bidang moneter 
dan keuangan yang : 

a. bersifat lintas sektoral; 

b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau 

c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus .sebagai Penyeleng
gara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Cukup jelas 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, 
penuntutan, pemerantasan tindak pidana korupsi dengan tetap 
memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan lnstansi terkait. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "rekening simpanan• adalah dana yang 
dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan per
janjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat 
deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan 
dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan 
barang atau surat berharga (safe-deposit box). 
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Ayat (5) 

Rekening simpanan yang di blokir adalah termasuk bunga, 
deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari 
simpanan tersebut. 

Cukup jelas 

Pasal30 

Pasal31 

Pasal32 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik 
dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasamya di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau 
menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan 
Negeri. 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan •pelapor" dalam ketentuan ini adalah 
orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai 
te~adinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagai
mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian 
keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat 
dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang ber
wenang atau akuntan publik yang ditunjuk. 

Yang dimaksud dengan "putusan bebas" adalah putusan peng
adilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat 
(2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 
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Pasal33 
Yang dimaksud dengan "ahli waris" dalam Pasal ini adalah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal34 
Cukup jelas 

Pasal35 
Cukup jelas 

Pasal36 
Yang dimaksud dengan "petugas agama" dalam Pasal ini adalah hanya pe
tugas Agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan. yang dipercayakan 
untuk menyimpan rahasia. 

Pasal37 

Pasal38 

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang
undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib 
membuktikan dilakukannya tidak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan 
ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana 
korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia 
tidak terbukti melakukan kon.Jpsi, sebab penuntut umum masih tetap ber
kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan 
pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membukti
kan dakwaannya. 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan 
kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara 
dapat diperiksa dan diputus oleh hakim. 

Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan "putusan" yang diumumkan atau diberi
tahukan adalah petikan surat putusan pengadilan. 
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Pasal39 

Pasal40 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Ayat (6) 

Ayat (7) 

Cukup jelas 

Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan pula untuk menyelamatkan 
kekayaan negara. 

Cukup jelas 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak 
ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari 
dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap 
barang-barang yang memang berasal dairi tindak pidana korupsi. 

Yang dimaksud dengan "mengkoorclinasikan" adalah kewenangan Jaksa 
Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang
undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan. 

Cukup jelas 

Pasal41 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Huruf a 

Cukup jelas 
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Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Pasal42 

Ayat(1) 

Ayat (2) 

Huruf b 

Hurufc 

Hurufd 

Hurufe 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan 
untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam meng
ungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan 
penghargaan baik berupa piagam maupun premi. 

Cukup jelas 
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Pasal43 

Pasal44 

Pasal45 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR3874 
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Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR65TAHUN1999 

TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal17 ayat (4) Undang
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang T ata Cara Pemeriksaan Kekayaan 
Penyelenggara Negara; 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851 ); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMERIK
SAAN KEKA Y AAN PENYELENGGARA NEGARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Komisi Pemeriksa adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara se
bagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. 
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2. Pemeriksaan adalah pendataan dan atau evaluasi yang dilakukan. Komisi Pemeriksa 
atas jumlah dan jenis kekayaan Penyelenggara Negara, baik sebelum yang bersang
kutan memangku jabatannya, maupun pemeriksaan atas jumlah, jenis, dan asal usul 
kekayaan selama dan setelah yang bersangkutan memangku jabatannya. 

3. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

4. Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak ber
gerak, maupun hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara sebelum, 
selama, atau setelah yang bersangkutan memangku jabatannya. 

5. Standar pemeriksaan adalah suatu ukuran mutu yang harus dipatuhi oleh Anggota 
Komisi Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. 

6. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

BAB II 
PEMERIKSAAN 

KEKA Y AAN PENYELENGGARA NEGARA 

Pasal 2 

(1) Setiap orang sebelum memangku dan setelah mengakhiri jabatannya selaku Penye
lenggara Negara wajib : 

a. melaporkan jumlah dan jenis seluruh harta kekayaannya kepada Komisi 
Pemeriksa; dan 

b. mengumumkan jumlah dan jenis seluruh harta kekayaannya tersebut dalam 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. 

(2) Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan 
dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Komisi Pemeriksa. 

Pasal 3 

(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: 
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a. nama; 

b. tempat dan tanggallahir; 

c. agama; 

d. jabatan atau pekerjaan sebelum memangku jabatan; 

e. jabatan atau pekerjaan yang akan dipangku atau akan ditinggalkan; 

f. alamat rumah; _ 

g. nama istri atau suami; 

h. pekerjaan istri atau suami; 

i. nama dan jumlah anak yang menjadi tanggungan. 

j. besamya penghasilan tiap bulan; dan 

k. nilai dan jumlah seluruh harta ke~ayaan yang dimiliki. 

(2) Fonnulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh yang bersang
kutan dan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

(1) Fonnulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat dalam rangkap 5 (lima), dan 
aslinya disampaikan kepada Komisi Pemeriksa dalam waktu selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal fonnulir tersebut diterima oleh yang bersang
kutan dari Komisi Pemeriksa. 

(2) Pada fonnulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan salinan atau toto kopi 
surat atau bukti kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki. 

Pasal 5 

(1) Fonnulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tembusannya disampaikan 
kepada: 

a. -Presiden; 

b. Dewan Perwakilan Rakyat; dan 

c. Badan Pemeriksa Keuangan. 
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(2) Penyelenggara Negara yang bersangkutan wajib menyimpan 1 (satu) lembar tembusan 
formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1). 

(3) Formulir beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan 
dokurnen resmi negara. 

Pasal 6 

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (3), digunakan sebagai salah satu alat 
bukti dalam penyidikan oleh instansi yang berwenang, apabila di kemudian hari diduga atau 
patut diduga Penyelenggara Negara tersebut telah melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. 

Pasal 7 

(1) Sebelum melaksanakan tugas memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara selama 
dan setelah menjabat, Komisi Pemeriksa wajib memberitahu.kan secara tertulis kepada 
atasan langsung dari instansi tempat Penyelenggara Negara yang bersangkutan 
bertugas. 

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling 
lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilaksanakan. 

Pasal8 

Dalam hal Komisi Pemeriksa rnenemukan petunjuk adanya perbuatan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, maka Komisi Pemeriksa melaporkan hasil temuannya tersebut kepada instansi 
yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

(1) Komisi Pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik atas harta kekayaan Penyelenggara 
Negara berdasarkan laporan atas harta kekayaan Penyelenggara Negara yang 
bersangkutan. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemeriksa dapat meminta bantuan tenaga ahli 
lainnya di bawah tanggung jawab Anggota Komisi yang bersangkutan. 
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(3) Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), di
bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pasal 10 

Pemeriksaan terhadap harta kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang 
ditetapkan oleh Komisi Pemeriksa. 

BAB Ill 
HUBUNGAN ANTARA KOMISI PEMERIKSA DAN 

INSTANSI TERKAIT 

Pasal 11 

Setiap badan atau instansi Pemerintah wajib memberikan keterangan mengenai harta ke
kayaan Penyelenggara Negara apabila diminta oleh Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan 
tugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang, kecuali ditentukan lain 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber1aku. 

Pasal 12 

Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang terkait dengan per
bankan, diajukan secara tertulis oleh Ketua Komisi Pemeriksa kepada pimpinan bank yang 
bersangkutan berdasarkan surat kuasa khusus Penyelenggara Negara selaku nasabah bank 
yang bersangkutan. 

Pasal 13 

Pimpinan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memberikan jawaban selambat
lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan 
keterangan. 

Pasal 14 

Selain permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 , Komisi Pemeriksa 
dapat pula meminta keterangan kepada instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas 
sub komisinya. 
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Pasal 15 

Pemeriksaan terhadap mantan Penyelenggara Negara hanya dapat dilakukan oleh Komisi 
Pemeriksa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal masa jabatan Penyelenggara 
Negara berakhir. 

BAB IV 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pasal 16 

( 1) Hasil pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara wajib dibahas dan 
diputuskan bersama oleh paling sedikit 3 (tiga) Anggota Sub Komisi yang terkait. 

(2) Untuk membahas dan menyelesaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1 ), Ketua Sub Komisi dapat meminta bantuan Anggota Sub Komisi yang 
lain. 

(3) Dalam hal Ketua Sub Komisi meminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
maka Ketua Sub Komisi menyampaikan permintaan bantuan terlebih dahulu kepada 
Ketua Komisi Pemeriksa. 

Pasal 17 

(1) Dalam hal Sub Komisi Pemeriksa tidak dapat membuat keputusan hasil pemeriksaan
nya, maka Ketua Sub Komisi menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada Ketua 
Komisi Pemeriksa untuk melakukan pembahasan ulang. 

(2) Ketua Komisi Pemeriksa dapat meminta bantuan pakar di luar keanggotaan Komisi 
Pemeriksa sebagai panulis untuk melakukan pembahasan terhadap hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Sidang pembahasan ulang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemeriksa atau salah seorang 
Wakil Ketua. 

Pasal 18 

( 1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antar Sub Komisi dalam menjalankan tugas 
dan wewenang Komisi Pemeriksa, maka perbedaan tersebut diselesaikan oleh Ketua 
Komisi Pemeriksa secara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan penyelesaian 
perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil berdasarkan hasil 
pemungutan suara. 
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(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dihadiri paling sedikit 
2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Komisi Pemeriksa dan keputusan adalah sah apabila 
disetujui oleh separuh Anggota ditambah 1 (satu) orang Anggota yang hadir. 

Pasal 19 

Perbedaan pendapat antar sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (1) dapat 
pula diselesaikan oleh Panelis berdasarkan permintaan Ketua Komisi Pemeriksa. 

Pasal 20 

(1) Komisi Pemeriksa menunjuk panelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 
berasal dari Daftar Panelis Komisi Pemeriksa. 

(2) Status panelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai Anggota Ad-hoc 
Komisi Pemeriksa. 

B~ V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1999. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penem
patannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
padatanggal14 Juli 1999 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
MULADI 

Ditetapkan di Jakarta 
padatanggal14 Juli 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 199' 
NOMOR 126 

63 



1. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERA TURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 65 TAHUN 1999 

TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN KEKAY AAN 
PENYELENGGARA NEGARA 

Dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ditentukan bahwa untuk menghindarkan praktek
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu 
jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, 
harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama, dan setelah 
menjabat. Pemeriksaan atas kekayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang 
dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dan pemerintah dan 
masyarakat. 

Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di atas, yakni 
Undang-undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme, memerintahkan lebih lanjut dalam Peraturan Pernerintah untuk 
mengatur mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara yang 
dilakukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. 

Peraturan Pernerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyeleng
gara Negara ini dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran atas kekayaan Penye
lenggara Negara dalam rangka memudahkan dan rnembantu instansi yang berwenang 
untuk melakukan penyidikan, apabila Penyelenggara Negara tersebut di kemudian hari, 
diduga atau patut diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisrne. lnstansi yang 
berwenang tersebut adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 
Kepolisian, atau Kejaksaan. Secara mendasar, Peraturan Pernerintah ini mengatur 
ketentuan untuk menghindari adanya tumpang tindih tugas dan wewenang yang telah 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ber1aku. 
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Selain itu, Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan 
tindakan preventif terhadap Penyelenggara Negara yang mengarah kepada perbuatan 
korupsi, kolusi, dan nepotisine. 

Komisi Pemeriksa yang ditugasi untuk melakukan tugas memeriksa harta 
kekayaan Penyelenggara Negara adalah bersifat independen karena di dalamnya 
terdapat anggota-anggota yang berasal dari unsur masyarakat yang berfungsi meng
adakan perimbangan pemeriksaan (check and balance). Dengan demikian, kepastian 
hukum dan keadilan diharapkan dapat diwujudkan dengan dibentuknya Komisi 
Pemeriksa ini. 

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi substansi 
mengenai pemeriksaan terhadap calon Penyelenggara Negara, pemeriksaan terhadap 
Penyelenggara Negara, dan pemeriksaan terhadap mantan Penyelenggara Negara. 

Pemeriksaan terhadap calon Penyelenggara Negara hanya menghimpun data 
atau rincian harta kekayaan seseorang yang akan menjabat. Hal ini dimaksudkan untuk 
melakukan tindakan preventif dan memudahkan melakukan pengawasan atau peme
riksaan lebih lanjut terhadap Penyelenggara Negara tersebut selama atau setelah 
menjabat. 

Sedangkan pemeriksaan terhadap seseorang yang sedang memangkujabatan. 
tidak secara otomatis langsung dapat memeriksa, melainkan menunggu perintah dari 
Presiden, dalam hal Penyelenggara Negara tersebut diduga atau dapat diduga 
melakukan korupsi, kolusi, atau nepotisme. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal1 

Cukup jelas 

Pasal2 

Cukup jelas 

Pasal3 

Ayat (1) 
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Huruf a 

Huruf b 

Hurufc 

Hurufd 

Hurufe 

Huruff 

Hurufg 

Hurufh 

Hurufi 

Huruf j 

Huruf k 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Frasa "anak yang menjadi tanggungan• bukan diartikan 
sebagai tanggungan bagi anak yang ditentukan dalam 
peraturan gaji pegawai negeri sipil. 

Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan "seluruh harta kekayaan yang 
dimiliki" mencakup harta kekayaan istri atau suami dan 
anak-anak yang belum dewasa. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal4 

Cukup jelas 

Pasal5 

Cukupjelas 

Pasal6 

Cukup jelas 

Pasal7 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan •atasan langsung" adalah pimpinan ter
tinggi dan instansi atau lembaga Penyelenggara Negara bertugas. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal8 

Cukup jelas 

Pasal9 

Cukupjelas 

Pasal10 

Cukup jelas 

Pasal11 

Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 
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Pasal13 

Cukup jelas 

Pasal14 

Cukup jelas 

Pasal15 

Cukupjelas 

Pasal16 

Cukup jelas 

Pasal17 

Cukup jelas 

Pasal18 

Cukupjelas 

Pasal19 

Cukupjelas 

Pasal20 

Cukup jelas 

Pasal21 

Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR38613 
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Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERA TURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 66 TAHUN 1999 

TENTANG 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN 
SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA 

KOMISI PEMERIKSA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal14 ayat (4) Undang
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan 
Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa; 

1. Pasal5 ay at (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851 ); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN DAN TATA 
CARA PENGANGKA TAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA 
KOMISI PEMERIKSA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 
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1. Anggota Komisi Pemeriksa adalah Anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal I angka 7 Undang-undang Nomor 28 T ahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

2. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang 
pengawasan aparatur negara. 

3. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye
lenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

BAB II 
PENGANGKATAN 

ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA 

Pasal 2 

(1) Pengangkatan anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Presiden 
selaku Kepala Negara. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Pemeriksa, seorang calon sekurang
kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 75 
(tujuh puluh lima) tahun; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan 

f. mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan keahlian di bidang tertentu sesuai 
dengan Sub Komisi yang ditetapkan untuk pengangkatan yang bersangkutan. 

Pasal 3 

(1) Calon anggota Komisi Pemeriksa dihimpun dan unsur Pemerintah dan masyarakat. 
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(2) Dalam menghimpun calon anggota Komisi Pemeriksa yang berasal dari unsur 
Pemerintah, Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait. 

(3) Dalam menghimpun calon anggota Komisi Pemeriksa yang berasal dari unsur masya
rakat, Menteri melakukan ke~asama dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga 
swadaya masyarakat. 

(4) Menteri menyusun daftar nama calon anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimak
sud dalam ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2). 

Pasal 4 

(1) Calon Anggota Komisi Pemeriksa yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), diajukan oleh Menteri kepada Presiden sekurang
kurangnya 50 (lima puluh) orang. 

(2) Calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 25 (dua puluh lima) 
orang berasal dari unsur Pemerintah dan 25 (dua puluh lima) orang berasal dari unsur 
masyarakat. 

(3) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh Presiden kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan. 

Pasal 5 

( 1) Presiden selaku Kepala Negara setelah mend a pat persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat mengangkat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan calon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai anggota Komisi Pemeriksa. 

(2) Anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur 
Pemerintah dan unsur masyarakat yang terbagi secara berimbang. 

Pasal 6 

Anggota Komisi Pemeriksa yang berasal dari unsur Pemerintah dibebastugaskan sementara 
dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota Komisi Pemeriksa, tanpa kehilangan 
statusnya sebagai Pegawai Negeri. 
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BAB Ill 
MASA JABATAN 

ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA 

Pasal 7 

Masa jabatan anggota Komisi Pemeriksa adalah selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir 
masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

BAB IV 
PEMBERHENTIAN 

ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA 

Pasal 8 

Anggota Komisi Pemeriksa dapat diberhentikan dengan horrnat atau tidak dengan horrnat. 

Pasal 9 

Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dengan horrnat apabila : 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri dengan mengajukan perrnintaan secara tertulis kepada Presiden 
melalui Ketua Komisi Pemeriksa; 

c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 
a, b, c, dan d; 

d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia; atau 

e. masa jabatan berakhir. 

Pasal 10 

Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan tidak dengan horrnat apabila : 

a. dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 
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b. terus menerus selama 60 (enam puluh) hari ke~a melalaikan kewajiban dalam men
jalankan tugas atau peke~aan tanpa alasan yang sah; atau 

c. melanggar sumpah atau janji. 

BAB V 
PENGGANTIAN ANGGOTA 

KOMISI PEMERIKSA ANTAR WAKTU 

Pasal 11 

(1) Dalam hal Anggota Komisi Pemeriksa berhenti dengan hormat atau diberhentikan tidak 
dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, maka kekosongan jabatan tersebut 
harus diisi dengan anggota pengganti antar waktu. 

(2) Anggota pengganti antar waktu diambil dari calon Anggota Komisi Pemeriksa yang 
terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (4). 

Pasal 12 

Pengangkatan anggota pengganti antar waktu ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

BAB VI 
PENGANGKA TAN DAN PEMBERHENTIAN 

KOMISI PEMERIKSA 01 DAERAH 

Pasal 13 

(1) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan anggota Komisi Pemeriksa sebagai
mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku juga bagi pengangkatan Komisi 
Pemeriksa di Daerah. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pemberhentian anggota Komisi Pemeriksa sebagai
mana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, berlaku juga bagi pember
hentian Komisi Pemeriksa di Daerah. 
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Pasal 14 

Calon Anggota Komisi Pemeriksa di Daerah dihimpun oleh Ketua Komisi Pemeriksa dengan 

tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal4, Pasal 5, dan Pasal 6. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1999. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penem

patannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
padatanggai14Juli 1999 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
MULADI 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal14 Juli 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 
ttd. 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 
NOMOR 127 
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1. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 66 TAHUN 1999 

TENTANG 
PERSYARA TAN DAN TATA CARA PENGANGKA TAN 

SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA 
KOMISI PEMERIKSA 

Dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme, diperintahkan bahwa untuk menghindarkan praktek-praktek 
korupsi, kolusi, dan nepotisme seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan 
dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus 
mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah 
menjabat. Selain itu, ditentukanjuga bahwa pemeriksaan atas kekayaan tersebut di
lakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya 
terdiri dari pemerintah dan masyarakat. 

Dalam Pasal14 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye
lenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai 
pelaksanaan Ketetapan MPR tersebut, memerintahkan lebih lanjut Peraturan 
Pemerintah untuk mengatur mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta 
Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa. 

Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta 
Pember-hentian Anggota Komisi Pemeriksa ini, dimaksudkan untuk menentukan 
syarat-syarat menjadi anggota Komisi Pemeriksa dan ketentuan mengenai pember
hentian sebagai anggota Komisi Pemeriksa. Secara mendasar, ketentuan dalam 
Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum anggota 
Komisi Pemeriksa mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatannya 
berkaitan dengan kewenangannya untuk memeriksa harta kekayaan pejabat negara 
sebagai penyelenggara negara, baik sebelum, selama, maupun setelah menduduki 
jabatan. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbuatan korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, sehingga diharapkan dapat tercipta penyelenggara negara yang 
bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
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Komisi Pemeriksa yang diberi tugas untuk memeriksa harta kekayaan pejabat 
negara bersifat independen yang keanggotaannya berasal dari unsur pemerintah dan 
unsur masyarakat sehingga dapat tercipta perimbangan pemeriksaan (check and 
balance). 

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi : 

a. syarat-syarat yang harus dipenuhi calon Anggota Komisi Pemeriksa; 

b. pengangkatan Anggota Komisi Pemeriksa; 

c. masa jabatan Anggota Komisi Pemeriksa; 

d. pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa; 

e. penggantian Anggota Komisi Pemeriksa antar waktu; dan 

f. pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa di Daerah. 

Pengangkatan anggota Komisi Pemeriksa dilakukan oleh Presiden selaku 
Kepala Negara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, mengingat Komisi Pemeriksa bersifat independen. Calon anggota Komisi 
Pemeriksa perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia sebelum ditetapkan pengangkatannya oleh Presiden, agar tercipta 
asas keterbukaan dan rakyat dapat turut berperan serta dalam menentukan 
pengangkatan Anggota Komisi Pemeriksa. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal1 

Pasal2 

Cukup jelas 

Ayat (1) 

Mengingat Komisi Pemeriksa merupakan lembaga independen, 
maka pengangkatan anggota Komisi Pemeriksa tidaklah dilakukan 
oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan oleh 
Presiden selaku Kepala Negara. Hal ini dimaksudkan untuk men
jaga independensi anggota Komisi Pemeriksa dalam menjalankan 
tugasnya. 
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Pasal3 

Pasal4 

Pasal5 

Pasal6 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat(1) 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Calon yang diajukan sebanyak 2 (dua) kali lipat jumlah anggota 
yang ditetapkan dimaksudkan agar dalam penetapan anggota 
dapat dilakukan pembanding secara proporsional. 

Cukup jelas 

Diperlukan adanya persetujuan dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, agar benar-benar tampak independensi dan 
Komisi Pemeriksa. 

Yang dimaksud dengan "jumlah berimbang" adalah jumlah anggota 
yang sebanding antara anggota dari unsur Pemerintah dan 
anggota dari unsur masyarakat. 

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar tidak te~adi perangkapan 
jabatan yang dapat mempengaruhi tugas dan fungsi Komisi Pemeriksa. 
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Pasal7 

Pasal8 

Pasal9 

Pembatasan masajabatan dimaksudkan untuk selalu mengadakan penye
garan dalam Keanggotaan Komisi Pemeriksa. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Pasal10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Pasal 12 

Pasal 13 

Pasal14 

Pasal15 

Pengisian anggota pengganti antarwaktu sangat diperlukan, agar tidak meng
ganggu pelaksanaan tugas dan Komisi Pemeriksa yang sangat penting 
terse but. 

Cukup jelas 

Pengangkatan Komisi Pemeriksa di Daerah dimaksudkan untuk membantu 
Komisi Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya di Daerah, sehingga tugas 
dari Komisi Pemeriksa Pusat tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan 
efisien, karena tidak selalu harus meninjau sendiri ke daerah. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3864 

78 



Menimbang 

Mengingat 

Menetapdan 

PERA TURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 67 TAHUN 1999 

TENTANG 

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EV ALUASI 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG 

KOMISI PEMERIKSA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal19 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, per1u menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa; 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Konipsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN 
DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI 
PEMERIKSA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan 
wewenang Komisi Pemeriksa di bidang teknis administratif; 
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2. Evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan antara perencanaan kegiatan yang 
telah ditetapkan dan hasil yang dicapai; 

3. Komisi Pemeriksa adalah Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Undang
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

4. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Pasal 2 

Pemantauan dan evaluasi terhadap Komisi Pemeriksa yang dilakukan oleh Presiden dan 
Dewan Perwakilan Rakyat bertujuan untuk meningkatkan kine~a Komisi Pemeriksa dengan 
cara mengetahui dan memperoleh informasi di bidang keuangan, personalis, sarana dan 
prasarana, dan hasil ke~a. 

Pasal 3 

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tetap 
memper-hatikan independensi atau kemandirian Komisi Pemeriksa. 

BAB II 
TATA CARA PEMANTAUAN 

Pasal 4 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dengan cara : 

a. meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan; 

b. meminta laporan insidentil dalam hal tertentu; 

c. melakukan rapat ke~a. 

Pasal 5 
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Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan kepada Presiden dan 
Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan tahun anggaran. 

Pasal 6 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun, baik atas permintaan 
Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat maupun atas inisiatif Komisi Pemeriksa. 

Pasal 7 

Rapat ke~a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan sekurang-kurangnya 2 
(dua) kali dalam setahun. 

Pasal 8 

Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan 
dengan Keputusan Komisi Pemeriksa. 

BAB Ill 
TATA CARA EVALUASI 

Pasal 9 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dengan cara : 

a. meminta rencana ke~a tahunan Komisi Pemeriksa; 

b. meminta hasil pelaksanaan tugas; 

c. melakukan perbandingan antara perencanaan dan hasil ke~a yang dicapai. 

Pasal 10 

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat digunakan oleh Presiden atau 
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kine~a Komisi 
Pemeriksa. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Pemerintah ini mulai bertaku pada tanggal 20 Nopember 1999. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penem
patannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
padatanggai14Juli 1999 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
MULADI 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggai14Juli 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 
NOMOR 128 
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1. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERA TURAN PEMERINTAH REPIJBLIK INDONESIA 
NOMOR 67 TAHUN 1999 

TENTANG 
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG 

KOMISI PEMERIKSA 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal19 ayat (2) mene
gaskan bahwa tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang 
Komisi Pemeriksa perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hal tersebut 
dimaksudkan mening-katkan kine~a Komisi Pemeriksa dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya sebagai pemeriksa kekayaan Penyelenggara Negara untuk mewujud
kan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan Presiden selaku Kepala 
Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat oleh karena pengangkatan Anggota Komisi 
Pemeriksa dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka untuk menjamin independensi atau keman
dirian dari Komisi Pemeriksa, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Presiden 
dan Dewan Perwakilan Rakyat hanya bersifat administratif di bidang keuangan, per
sonalis, sarana dan prasarana, dan hasil ke~a. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tata cara pemantauan yang 
dilaku-kan dengan meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan, meminta laporan 
insidentil, dan melakukan rapat ke~a. Sedangkan tata cara evaluasi dilakukan dengan 
meminta rencana ke~a tahunan Komisi Pemeriksa, hasil pelaksanaan tugas, dan 
melakukan perbandingan antara perencanaan dan hasil ke~a yang dicapai. 

II. PASALDEMIPASAL 
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Pasal1 

Cukup jelas 

Pasal2 

Cukup jelas 

Pasal3 

Pasal4 

Pasal5 

Pasal6 

Pasal7 

Yang dimaksud dengan "tetap memperhatikan independensi atau kemandirian 
dan Komisi Pemeriksa" adalah bahwa Presiden atau Dewan Perwakilan 
Rakyat tidak melakukan intervensi terhadap proses dan hasil pemeriksaan 
yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa. 

Huruf a 

Hurufb 

Hurufc 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b ter
masuk juga laporan mengenai kegiatan Komisi Pemeriksa Daerah. 

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu• misalnya, adanya 
laporan dari masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa atau laporan 
mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan Penye
lenggara Negara. 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 
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Pasal8 

Cukup jelas 

Pasal9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR3865 
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Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 68 TAHUN 1999 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA 
MASYARAKA T DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang 
Nomor 28 T ahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 
Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perfu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan Negara; 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANA
AN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN 
NEGARA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
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2. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan 
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, 
yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku 
dalam masyarakat. 

3. Komisi Pemeriksa adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. 

4. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

BAB II 
PERAN SERTA MASYARAKA T 

Pasal 2 

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Penye
lenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk : 

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyeleng
garaan negara; 

b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dan Penyelenggara 
Negara; 

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap 
kebijakan Penyelenggara Negara; dan 

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang 
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan 
norma sosiallainnya. 
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BAB Ill 

TATACARA 
PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKA T 

Pasal 3 

( 1) Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penye
lenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1) huruf a, maka yang 
berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dan instansi atau 
lembaga yang terkait. 

(2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) 
dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

Pasal 4 

(1) Pemberian informasi sebagai hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) huruf a dapat disampaikan secara tertulis kepada instansi terkait atau Komisi 
Pemeriksa. 

(2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai data yang 
jelas sekurang-kurangnya mengenai : 

a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan toto kepi Kartu Tanda 
Penduduk atau identitas diri yang lain; 

b. keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan 

c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti. 

PasaiS 

lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Komisi 
Pemeriksa atau instansi terkait dengan tembusan kepada : 

a. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh 
Presiden atau Wakil Presiden; 

b. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh 
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
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c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat; 

d. Presiden, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang setingkat 
Menteri atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

e. Ketua Mahkamah Agung, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Hakim Agung, Hakim 
Tinggi, atau Hakim; 

f. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan; 

g. Ketua Dewan Pertimbangan Agung, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota 
Dewan Pertimbangan Agung; 

h. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, jika perbuatan tersebut 
dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Gubemur; 

i. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jika perbuatan tersebut 
dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati, 
atau WalikOta; 

j. Pimpinan pejabat tertentu, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang 
mempunyai fungsi strategis atau pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 6 

lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan secara bertanggung 
jawab dengan : 

a. mengemukakan fakta yang diperolehnya; 

b. menghormati hak-hak pribadi seseorang sesuai dengan norma-norma yang diakui 
umum; dan 

c. mentaati hukum dan peraturan perundang-undangna yang berlaku. 

Pasal 7 

Hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b, dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan dan 
mentaati tata cara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 8 
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Hak masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal2 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada instansi terkait atau Komisi Pemeriksa. 

Pasal 9 

Hak masyarakat untuk·memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) huruf d, diperoleh dengan memberitahukan baik secara tertulis maupun lisan 
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi yang berwenang. 

Pasal 10 

Setiap Penyelenggara Negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh 
informasi tentang penyelenggaraan negara wajib memberikan jawaban atau keterangan 
sesuai dengan · tugas dan fungsinya dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 1999. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penem
patannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
padatanggal14 Juli 1999 

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
MULADI 

Ditetapkan di Jakarta 
padatanggal14 Juli 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 
NOMOR 129 
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1. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR68TAHUN1999 

TENTANG 
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA 

MASYARAKATDALAMPENYELENGGARAANNEGARA 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 9 ayat (3) menegaskan 
bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara 
perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Maksud peran serta masyarakat tersebut 
untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan 
negara yang bersih. Di samping itu, diharapkan pula peran serta tersebut lebih meng
gairahkan masyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap Penyelenggara 
Negara. 

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara diwajidkan dalam 
bentuk antara lain, mencari, memperoleh, dan memberikan data atau mengenai 
informasi penyelenggaraan negara, dan hak menyampaikan saran dan pendapat 
secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara. 

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharus
kan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
in-formasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan 
Negara, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung 
jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara Negara secara berimbang. Hal 
ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam mengguna
kan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara 
Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung 
jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenamya dengan mentaati dan 
menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 
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Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai tanggung jawab Penyeleng
gara Negara atas setiap pemberian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik 
tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari 
menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak 
ditanggapi dengan baik dan benar. 

Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan negara, Penyelenggara Negara diwajibkan untuk memberikan 
jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 
Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan Penyelenggara Negara 
menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dan 
masyarakat. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal1 

Cukupjelas 

Pasal2 

Ayat (1) 

Hurufa 

Cukupjelas 

Hurufb 

Cukupjelas 

Hurufc 

Cukup jelas 

Hurufd 

Angka 1) 

Cukup jelas 
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Pasal3 

Pasal4 

Pasal5 

Pasal6 

Pasal7 

Pasal8 

Angka 2) 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "saksi ahli" adalah 
keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 184 ayat (1) huruf b Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 

Cukup jelas 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian hukum 
bahwa informasi yang diperlukan oleh masyarakat hanya dapat diberikan oleh 
instansi atau lembaga sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Cukup jelas 

Penyampaian tembusan informasi kepada masing-masing pejabat tersebut, 
dimaksud-kan agar pejabat sebagai atasan yang bersangkutan, mengetahui 
permasalahannya. 

Yang dimaksud dengan "secara bertanggung jawab" adalah dalam memberi
kan informasi harus disertai dengan data yang akurat. 

Cukup jelas 

Penyampaian saran dan pendapat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal ini, dapat dilakukan dengan cara lainnya antara lain seminar, 
diskusi panel, lokakarya. 
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Pasal9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3866 
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